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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

3.7.2017 A8-0239/9 

Τροπολογία  9 

Seb Dance, Miriam Dalli 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0239/2017 

Seb Dance 

Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα 

2017/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 17 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 

Ηνωμένων Εθνών αποτελούν ένα σχέδιο 

για μια καλύτερη κοινωνία και έναν 

καλύτερο κόσμο, που θα εφαρμοστεί με 

πρακτική και μετρήσιμη δράση και 

καλύπτει πολλά ζητήματα, όπως η 

επίτευξη καλύτερων και περισσότερο 

ισότιμων αποτελεσμάτων στον τομέα της 

υγείας, η αύξηση της ευημερίας και η 

βελτίωση της παιδείας των πολιτών, η 

αύξηση της γενικής ευημερίας, η δράση 

για την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής και για τη διατήρηση του 

περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές, 

και θα πρέπει επομένως να λαμβάνεται 

υπόψη οριζόντια, σε όλους τους τομείς 

δραστηριότητας της Ένωσης. 
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3.7.2017 A8-0239/10 

Τροπολογία  10 

Seb Dance, Miriam Dalli 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0239/2017 

Seb Dance 

Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα 

2017/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 63 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 63α. αναγνωρίζει τη σημασία του 

πολιτισμού και της πολιτιστικής 

συμμετοχής για το θεματολόγιο ΣΒΑ, 

καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει ο 

πολιτισμός στις εξωτερικές σχέσεις και 

την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ· ζητεί 

την κατάλληλη στήριξη των πολιτιστικών 

ιδρυμάτων και οργανώσεων, μέσω της 

υλοποίησης του θεματολογίου ΣΒΑ, 

καθώς και την περαιτέρω εμβάθυνση των 

δεσμών μεταξύ της έρευνας, της 

επιστήμης, της καινοτομίας και των 

τεχνών· 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/11 

Τροπολογία  11 

Seb Dance, Miriam Dalli 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0239/2017 

Seb Dance 

Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα 

2017/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 63 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 63β. εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις 

διαφορές στην απόδοση των 

εκπαιδευτικών συστημάτων στα κράτη 

μέλη, όπως φαίνεται από τις τελευταίες 

εκθέσεις PISA· τονίζει ότι είναι 

ουσιαστικό να υπάρχουν κατάλληλα 

εξοπλισμένα δημόσια συστήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

προσβάσιμα σε όλους, τόσο για την 

ισότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση 

όσο και για την υλοποίηση των στόχων 

ΣΒΑ 4, και ότι η ποιοτική εκπαίδευση 

έχει τη δυνατότητα να ενδυναμώνει τους 

ευάλωτους ανθρώπους, τις μειονότητες, 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τις γυναίκες 

και τις κοπέλες· εκφράζει την 

αποδοκιμασία του για το διαρκές 

πρόβλημα της υψηλής ανεργίας των 

νέων· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση είναι 

το κλειδί για να αναπτυχθούν αυτάρκεις 

κοινωνίες· ζητεί να συνδέσει η ΕΕ την 

ποιοτική εκπαίδευση, την τεχνική και 

επαγγελματική κατάρτιση και τη 

συνεργασία με τη βιομηχανία, ως 

αναγκαία προϋπόθεση για την 

απασχολησιμότητα των νέων και την 

πρόσβαση σε ειδικευμένες θέσεις 

απασχόλησης· 

Or. en 
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